Perguntas para Testar a Compreensão de Marcos
1.1-5
P1: 0 que Isaias escreveu (profetizou)?
R: Que viria alguém para preparar o caminho do Filho de Deus.
P2: Isto aconteceu?
R: Sim.
P3: Quem foi este mensageiro?
R: João Batista.
1.6-8
P1: 0 que o povo pensava sobre as roupas que João usava e a comida que ele
comia?
R: Simples, modestas e pobres.
P2: Qual é a diferença entre João e aquele que viria?
R: O que viria é mais poderoso/maior.
P3: Qual a diferença no que eles faziam?
R: João batizava com água, o que viria batizaria com o Espírito Santo.
1.9-11
P: Quem disse “tu és meu Filho”?
R: Uma voz vinda do ceu—a voz de Deus.
1.12-13
P: O que aconteceu (com Jesus) durante os 40 dias no deserto?
R: Jesus foi tentado por Satanás, anjos cuidavam dele.
1. 14-15
P1: Que tempo/época Jesus disse que estava chegando?
R: Chegou a época de Deus governar/queria governar/tempo de arrependimento.
P2: 0 que o povo deveria fazer?
R: Arrepender, crer
1.16-20
P: O que Jesus fará com aqueles que O seguirem?
R: Jesus mostrará a eles como trazer outras pessoas para Ele mesmo.
1.21-22
P1: Qual foi a reação do povo aos ensinos de Jesus?

R: As pessoas/o povo ficavam admirados.
P2: Por que?
R: Ele era diferente dos escribas (professores)—tinha autoridade.
1.23-28
P1 vs 23-24: 0 que o espírito mau disse sobre Jesus?
R: Não nos incomode/não nos destrua/Tu és o Santo (Filho) de Deus.
P2 vs 27-28: Qual foi a reação do povo?
R: Todos ficaram espantados e espalharam as notícias.
P3: Por que ficaram espantados?
R: O ensino de Jesus era novo e poderoso.
1.29-34
P: Como se trata de uma narrativa, faça perguntas sobre os principais
participantes e acontecimentos.
1.35-39
P1: 0 que Pedro (e seus companheiros) disse (disseram) a Jesus?
R: Todos estão procurando por Ele.
P2: Por que Pedro disse isto a Jesus?
R: Para que Ele voltasse à cidade.
P3: E Jesus voltou?
R: Não.
P4: Por que?
R: Deus queria que Ele fosse pregar (anunciar) o evangelho em outras cidades.
1.40-45
P1 vs 40-42: O que Jesus fez para curar o leproso?
R: Tocou-o e disse, “está curado” (“fique limpo”)!
P2 vs 43-45: 0 que Jesus mandou (ordenou) aquele homem fazer?
R: Não contar a ninguém, ir ao sacerdote e oferecer um sacriffcio.
P3: Por que?
R: O povo ficaria sabendo que ele foi curado/Foi assim que Moisés mandou.
P4: 0 que fez o homem?
R: O homem contou o que Jesus havia feito, e a notícia se espalhou.
P5: Qual foi o resultado?

R: Jesus não podia mais entrar nas cidades, porque muita gente o procurava.
2.1-12
P1 vs 1-5: Como o paralítico foi levado à Jesus?
R: Foi carregado por uma escada fora da casa, fizeram um buraco no teto e o
abaixaram (com cordas) até o lugar onde Jesus estava.
P2: Por que os escribas ficaram zangados?
R: Jesus disse que perdoava os pecados daquele homem e, portanto, estava
declarando que era igual a Deus. Os escribas acharam que somente Deus
perdoava pecados e que Jesus estava blasfemando contra Deus.
P3 vs 8-12: Quando curou o paralítico Jesus mostrou que tinha poder/autoridade
para fazer alguma coisa mais. O que?
R: Ele mostrou que tinha autoridade para perdoar pecados.
2.13-17
P1: O que os professores da Lei pensaram quando viram Jesus comendo junto com
cobradores de impostos e outras pessoas da má fama?
R: Eles pensaram que era mau.
P2: Por que?
R: Eles consideravam que aquelas pessoas eram más e que Jesus não devia se
associar a elas.
P3: O que Jesus disse sobre os médicos?
R: Os doentes precisam deles.
P4: O que Jesus quis mostrar com esta conversa?
R: Ele é como os médicos que cuidam dos doentes. Ele veio para chamar os
pecadores e não os bons.
P5: Jesus concorda ou discorda com os professores da Lei? Como Jesus responde
às objeções deles?
R: Ele discorda - Jesus devia comer com aquelas pessoas, elas precisavam dEle.
2.18-22
P1 v 18: Por que os discípulos de João e fariseus jejuavam?
R: Para agradar a Deus/para ajudá-los a orar/adorar/mostrar tristeza pelo pecado.
P2 vs 19-20: Por que os amigos/convidados não jejuam enquanto o noivo está
com eles?
R: E tempo de se alegrar.
P3: Quando eles devem jejuar?

R: Quando o noivo for tirado/sair da presença deles.
P4: Por que?
R: E tempo de tristeza - ele foi removido.
P5: Como esta parábola se aplica aos discípulos de Jesus?
R: Os discípulos estavam felizes naqueles dias porque Jesus estava com eles.
Eles jejuarão quando Jesus for tirado da presença deles.
P6 vs 2 1-22: Eles não sabiam duas coisas. O que? (Nós não sabemos?)
R: Que não se remenda uma roupa velha com pano novo, e não se coloca vinho
novo em odres velhos.
P7: Por que?
R: Porque existe tensão na mistura e ambos são destruidos.
P8: Como esta resposta contradiz a pergunta do vs 18?
R: Não se pode misturar um ensinamento novo com um velho.
2.23-28
P1 vs 23-24: Com que os fariseus se opunham?
R: Os discípulos estavam trabalhando quando eles diziam que não se devia
trabalhar - era o dia de descanso.
P2 vs 25-26: Por que Jesus lembrou a eles o que o rei Davi havia feito?
R: Para mostrar que o sacerdote colocar a lei de lado (abrir uma exeção) para
satisfazer as necessidades dos homens de Davi e, portanto, Jesus podia por de
lado as tradições humanas para satisfazer as necessidades dos seus discípulos.
P3 vs 27-28: O que Jesus quis dizer com “o Filho do Homem tem autoridade
sobre o sábado”?
R: Que Ele podia decidir que era certo o que os discípulos estavam fazendo.
P4: Por que?
R: Ele havia feito/criado o Sábado para o bem das pessoas.
3.1-6
P1 vs 1-2:Por que eles achavam que era errado curar no dia de Sábado?
R: Eles pensavam que era uma obra (um trabalho) realizada num dia em que era
proibido trabalhar.
P2 vs 3-4:Por que eles não responderam a pergunta de Jesus?
R: Eles ficaram embaraçados, porque curar é um ato de bondade.
P3 vs 5-6: Qual foi a reação deles quando Jesus curou aquele homem?
R: Eles começaram a fazer planos para matar Jesus.

3.7-10
P: Por que Jesus queria entrar no barco?
R: Para não ser apertado pela multidão.
3.11-12
P: O que Jesus disse ao demônios?
R: Que não revelassem que Ele era Filho de Deus.
3.7-12
P: O que veio primeiro, a cura ou a pregação?
R: A cura, que formou a multidão, e Jesus entrou no barco para pregar.
3.13-19
P: O que Jesus queria que aqueles homens (apóstoloc) fizessem?
R: Que ficassem com Ele, pregassem e expulsassem demônios.
3;20-21
P: Por que os Seus parentes foram buscar Jesus?
R: Porque algumas pessoas diziam que Ele estava louco.
3.22-30
P1 v 22: Que maldade os professores da Lei disseram sobre Jesus?
R: Que Jesus estava dominado por Belzebu, o chefe dos demônios.
P2 vs 23-26: O que Jesus queria mostrar quando falava sobre um país que estava
se dividindo em grupos.
R: Assim como os grupos fortes não são divididos, o reino de Satanás não está
dividido, portanto, Ele, Jesus, não está utilizando o poder de Satanás para
expulsar os demônios.
P3 v 27: 0 que Jesus queria dizer quando falava sobre o homem valente?
R: Que Ele, Jesus, é mais forte do que Satanás.
P4 vs 28-30 Que pecado imperdoável os professores da Lei estavam cometendo?
R: O que Jesus fazia era pelo Espírito de Deus, mas os professores da Lei diziam
que era pelo poder de Satanás. Isto é uma blasfêmia contra o Espírito Santo e,
portanto, um pecado imperdoável.
3.31-35
P: Por que Jesus chamou aqueles que estavam perto dele de “sua mãe e seus
irmãos”?
R: Porque todos aqueles que fazem a vontade de Deus são irmãos, irmãs e mãe de
Jesus.

4.1-9
P1: Por que Jesus entrou no barco?
R: Para que pudesse ensinar sem ser apertado pela multidão.
P2: Qual o significado a afirmação final de Jesus?
R: Se vocês quiserem entender as Suas palavras, pensem nelas cuidadosamente.
4.10-12
P: Por que Jesus citou o trecho de Isaias (disse o v 12)?
R: Para mostrar a profecia estava sendo cumprida por aqueles que não estavam
interessados em conhecer mais sobre a palavra de Deus.
(R: Aqueles que não tem o Espírito de Deus não podem ver nem entender as
coisas de Deus.)
4.13-20
P1: O que representam a semente e o semeador?
R: A palavra de Deus sendo anunciada por um mensageiro.
P2: 0 que representam os diferentes tipos de solos?
R: As diferentes espécies de pessoas e as formas que eles respondem à Palavra de
Deus.
P3: O que acontece com as pessoas que são representadas pelo bom?
R: Eles ouvem e aceitam a mensagem, e produzem muitos frutos. Alguns
produzem mais, outros menos.
4.21-25
P1 vs 21-23: 0 que Jesus disse que estava oculto e que será revelado?
R: A Verdade (Palavra) de Deus.
P2 vs 24-25: Qual é a coisa principal que Jesus está nos dizendo?
R: Se quisermos conhecer mais sobre a Palavra (Verdade) de Deus, devemos
prestar cuidadosa atenção ao que Ele já disse.
4.26-29
P: Como é o reino de Deus nesta parábola?
R: E um reino cuja população cresce sem que o semeador saiba como.
4.30-34
P: Como o Reino de Deus é semelhante a uma semente de mostarda?
R: O número de pessoas que compõem o Reino é pequeno no começo (como a
semente) mas que depois cresce muito (como a árvore).
4.33-34

P: Como Jesus sabia que deveria ensiná-los mais sobre a Palavra de Deus?
R: De acordo com a capacidade deles em entender/quando eles já haviam
assimilado o que Jesus já ensinara.
4.35-41
P1 vs 35-40: 0 que Jesus queria que os discípulos aprendessem com esta
experiência?
R: Que Jesus tem poder (autoridade) sobre as forças da natureza, e, portanto, não
deveriam temê-las.
P2 v 41:A que conclusão os discípulos chegaram?
R: Que Jesus era muito mais do que um homem comum.
5.1-20
P1 vs 1-5:Como era este homem antes de conhecer/encontrar Jesus?
R: Violento, incontrolável, vivendo em cavernas, gritava e se feria de propósito.
P2: Por que ele se feria continuadamente?
R: Porque um espírito mau o controlava e mandava que ele fizesse essas coisas.
P3: Como as pessoas tentavam controlá-lo?
R: Amarrar com correntes.
P4: Conte o que aconteceu (em ordem) desde o momento que o homem viu Jesus
até quando Jesus mandou o espírito embora.
R: O homem adorou a Jesus; Jesus disse aos espíritos que deixassem o homem;
os espíritos pediram que Jesus não os castigassem; Jesus perguntou os seus
nomes, eles responderam; pediram que Jesus não os expulsassem dele; pediu
para entrarem nos porcos; Jesus ordenou e os espíritos deixaram o homem e
entraram nos porcos.
P5 vs 14-17: Qual foi a reação da multidão que veio da cidade?
R: Eles ficaram assustados e pediram que Jesus os deixasse.
P6 vs 18-20: 0 que queria fazer o homem curado?
R: Ir com Jesus.
P7: 0 que Jesus disse que ele fizesse?
R: Que ele fosse para casa e contasse a todos o que Deus havia feito por ele.
5.21-43
P1 vs 2 1-24: O que Jairo pediu a Jesus?
R: Que Jesus fosse a sua casa e curasse sua filha.
P2 vs 25-29: O que a mulher pretendia fazer?
R: Tocar Jesus - ou pelo menos Sua roupa, para ser curada.

P3 vs 30-31: O que os discípulos queriam dizer com a resposta que deram a
Jesus?
R: Havia muita gente apertando Jesus. Por que Ele deveria escolher uma deles?
P4 vs 35-40:0 que disseram os empregados da casa de Jairo?
R: Não aborreça Jesus. Sua filha já está morta.
P5: Por que as pessoas riram/caçoaram de Jesus?
R: Jesus disse que a menina estava apenas dormindo e eles sabiam que ela estava
morta.
P6: Por que Jesus disse que a menina estava apenas dormindo?
R: Ele sabia que ela não permaneceria morta.
P7 v 43: O que Jesus ordenou a eles?
R: Que não espalhassem a notícia, e depois que dessem comida a ela.
6.1-6a
P1: Por que aquelas pessoas rejeitaram a Jesus?
R: Eles pensavam que Jesus era um homem comum, como eles.
P2: De que maneira era Jesus como os profetas?
R: Jesus era respeitado em toda parte, menos na sua própria terra/casa.
P3: Qual foi o resultado da rejeição deles a Jesus?
R: Jesus não pode fazer muitos milagres ali, apenas curou alguns doentes.
6.6b-13
P1 vs 6-9: Por que os discípulos não deveriam levar nem comida nem dinheiro?
R: Porque aqueles a quem eles iriam pregar deveriam também hospedá-los.
P2 vs 10-11: 0 que os discípulos deveriam fazer se fossem mal recebidos?
R: Sacudir o pó da sandália deles, como sinal de protesto, e sair dali.
P3 vs 12-13: 0 que os discípulos fizeram nas suas viagens?
R: Pregaram, expulsaram espíritos maus e curaram muitos doentes.
6.14-16
P1: O que o povo dizia sobre Jesus?
R: Que era João Batista ressuscitado ou Elias ou um profeta antigo.
P2: Quem Herodes disse que era Ele?
R: João Batista que havia ressuscitado.

6.17-29
P1: Conte, em ordem cronológica, os fatos que aconteceram até a morte de João
Batista.
R: Filipe casou com Herodias; Herodes tomou Herodias de Filipe; João acusou
Herodes; Herodes mandou João para a prisão mas ouviu o que ele disse;
Herodias queria matar João, mas não podia porque Herodes tinha medo dele;
Herodes, numa festa, prometeu e mandou matar João Batista.
P2 v 18: Por que Herodias queria matar João/que João morresse?
R: João se opunha ao casamento dela com Herodes.
P3: Por que Herodes tinha medo de mandar matar João?
R: Deus o puniria por ter mandado matar um homem justo.
P4: Por que Herodias queria a cabeça de João?
R: Para ter certeza da sua morte.
6.30-44
P1 vs 30-31: Quando os discípulos voltaram de sua missão, o que Jesus disse que
eles deveriam fazer?
R: Sair para um lugar deserto e descansar.
P2: Por que?
R: Tinha muita gente por perto e eles não tinham tempo nem para comer.
P3 vs 32-34: Por que Jesus teve pena da multidão?
R: Eles estavam confusos/desamparados como ovelhas sem pastor.
P4 vs 35-37: 0 que os discípulos pensaram sobre a dificuldade de dar alimento a
toda aquela gente?
R: Era impossível! Precisaria de muito dinheiro, e eles não tinham nada.
P5 vs 38-52: Escreva tudo o que Jesus fez antes deles comeram.
R: Veja os versos 40-41.
P6 v 43: 0 que os discípulos fizeram depois que todos comeram?
R: Recolheram a comida que sobrou.
6.45-62
P1: 0 que os discípulos pensaram quando viram Jesus andando sobre a água?
R: Que era uma fantasma.
P2 v 51: Por que os discípulos estavam espantados/assustados e desorientados?
R: Que Ele tivesse poder para fazer cessar o vento/andar sobre as águas.
R do tradutor (v 52): Eles não tinham entendido o milagre dos pães.

P3 v 52: 0 que eles deveriam ter entendido depois que Jesus alimentou o povo
com peixe e pão?
R: Que Jesus podia e supriria as necessidades deles e tomaria conta deles
sobrenaturalmente, se necessário.
OU Ele (Jesus) era muito mais que um homem comum.
6.53-56
P: O que fez o povo de Genesaré quando reconheceu Jesus?
R: Eles levaram os seus doentes para que Jesus os curasse.
7.1-23
P1: Qual é o principal ensino que devemos aprender deste trecho?
R: Aos olhos de Deus a impureza vem de dentro do nossos corações. (Se esta
questão for respondida corretamente, talvez não seja preciso responder as
demais questões.)
P2 vs 1-5: Por que os fariseus e professores da Lei estavam preocupados com o
ato de lavar as mãos antes de comerem?
R: Eles tinham receio que alguma impureza exterior pudesse contaminar o
interior, deshonrando-os perante Deus.
P3 vs 6-8: Por que Jesus citou Isaias?
R: Isaias falava sobre homens que obedeciam os ensinamentos humanos e
abandonavam os mandamentos de Deus, e esta descrição se encaixava nos
seus ouvintes.
P4 vs 9-13: Como eles não estavam honrando a seus pais?
R: Eles diziam que seus bens materiais eram dedicados a Deus e que não eram
obrigados (não precisavam) ajudar seus pais.
P5: Qual era o resultado desses falsos ensinamentos?
R: Os mandamentos de Deus ficavam de lado (eram esquecidos).
P6 vs 14-19: O que Jesus diz que não nos torna impuros aos olhos de Deus?
R: Aquilo que entra pela boca, i.e., alimento (comida).
P7: Por que?
R: A comida vai para o estômago e não ao coração (ou a mente).
P8 vs 20-23: Que coisas nos tornam inaceitáveis aos olhos de Deus?
R: Veja vs2l-23.
7.24-30
P1: De onde vinha aquela mulher? Ela era judia?
R: Síria Fenícia. Não.

P2: O que Jesus queria ensinar quando disse que não era certo tirar o pão dos
filhos e jogá-lo aos cachorrinhos?
R: Que as bençãos de Deus eram, primeiramente, para os judeus.
P3: 0 que a mulher quis dizer com a sua resposta?
R: Que os gentios (não judeus) também podiam receber as bençãos de Deus.
7.31-37
P1: Que medidas (providências) Jesus tomou para curar o homem?
R: Veja vs 33-34.
P2: 0 que Jesus mandou o povo fazer logo depois? Eles obedeceram?
R: Não contar para ninguém. Não.
8.1-10
P: Por que Jesus não queria mandar o povo embora sem dar alimento a eles?
R: Veja vs2-3.
8.11-13
P: Por que os fariseus pediram que Jesus fizesse um milagre?
R: Para mostrar que realmente era filho de Deus.
8.14-21
P1 vs 14-15: 0 que Jesus queria dizer com “cuidado com o fermento dos fariseus
e de Herodes”?
R: Para que tivessem cuidado com a má influência deles.
P2 v 16: 0 que os discípulos entenderam sobre a afirmação de Jesus (v 15)?
R: Que Jesus havia dito que eles esqueceram de trazer pão.
P3 vs 17-21: Jesus repreendeu os discípulos porque eles não entenderam o
significado dos dois milagres da multiplicação dos pães que Jesus havia feito.
O que eles não entenderam?
R: Que Jesus podia alimentá-los milagrosamente, se fosse necessário e que eles
não deviam se preocupar quando não tivessem comida.
8.22-26
P: O que o homem viu (v 24) primeiramente?
R: Homens andando, mas que pareciam árvores.
8.27-30
P1: Quem era Elias? Por que alguns homens pensavam que Jesus era Elias?
R: Um grande profeta antigo; havia sido profetizado que Elias voltaria.

P2: Quem disse Pedro que Jesus era?
R: O Messias que Deus havia prometido.
8.31-9.1
P1 v 31: O que Jesus predisse que iria acontecer?
R: Ele iria sofrer e morrer, e que depois ressuçcitaria.
P2 v 33: 0 que Jesus quis dizer quando repreendeu Pedro utilizando a palavra
“Satanás”?
R: Que Pedro estava pensando como Satanás, olhando as coisas de um ponto de
vista humano e não do ponto de vista de Deus.
P3 vs 34-35: 0 que significa “carregar a cruz”?
R: Estar disposto a sofrer, até a morte se for preciso.
P4 v 36: Qual é o significado da declaração/pergunta de Jesus no v. 36 - “ganhar
o mundo inteiro e perder a sua vida”?
R: Não é bom/não existe proveito/é desastroso se alguém trabalha duro para
conseguir bens e não ganha a vida eterna.
PS v 38: 0 que significa ter vergonha de Jesus e dos seus ensinamentos?
R: Ficar relutante/indeciso em falar aos outros sobre Jesus/relutante em dizer crê
em Jesus.
9.2-13
P1 vs 2-8: Por que Pedro disse o que consta no v 5?
R: Porque os discípulos estavam apavorados e Pedro não sabia o que falar.
P2 vs 9-13: A quem Jesus se referia quando mencionou Elias no v 13?
R: João Batista. (Pode ser difícil.)
P3: 0 que João Batista havia feito?
R: Preparado o caminho para o Filho do homem.
9.14-29
P1 vs 14-18: Por que o menino não podia falar?
R: O menino estava dominado por um espírito mau.
P2: 0 que mais o espírito mau fazia com o menino?
R: Jogava-o no chão, etc. (v 18).
P3: v 19: Qual foi a atitude de Jesus em relação a multidão?
R: Exasperado (irado)/desapontado.
P4: Por que?

R: Jesus estava com eles há bastante tempo e eles ainda não tinham
fé/acreditavam nEle.
PS vs 28-29: Por que os discípulos não puderam expulsar o espírito?
R: Este tipo de espírito só pode ser expulsado com oração.
9.30-32
P: Porque Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava?
R: Ele queria estar a sós com os seus discípulos para ensiná-los sobre a Sua
morte.
9.33-37
P1: Por que os discípulos não queriam contar a Jesus o que estavam discutindo no
caminho?
R: Eles estavam com vergonha.
P2: Como alguém se torna importante aos olhos de Deus?
R: Sendo servo de todos.
P3: O que alguém deve fazer para receber/mostrar consideração para com Jesus e
o Pai?
R: Receber/mostrar consideração com as crianças como se estivesse fazendo a
Jesus.
9.38-41
P: Alguns homens estavam expulsando demônios em nome de Jesus. O que Jesus
pensava a respeito?
R: Quem não é contra nós é por nós, portanto, não deviam ser impedidos.
9.42-50
P1 v 42: 0 que Jesus pensa sobre aquele que faz uma criança perder a fé nEle?
R: Seria melhor para essa pessoa que fosse jogada no mar/morresse.
P2 vs 43-48: Quão importante é não perder a sua fé?
R: E tão importante que é melhor perder parte do corpo do que ser jogado no
inferno.
P3 vs 49-50: O que essas metáforas significam?
R: As pessoas serão testadas (provadas) e purificadas para manterem a fé.
10.1-9
P1: Por que Moisés permitiu o divórcio?
R: Por causa da dureza do coração/atitude teimosa deles.
P2: 0 que Deus pensa sobre o divórcio?

R: Deus não aprova o divórcio.
P3: Por que Ele não aprova o divórcio?
R: Deus criou o homem e a mulher para ficarem juntos.
10.11-12
P: O que Jesus diz sobre os divorciados que se casam novamente?
R: E adultério/pecado/maldade.
10. 13-16
P1: Por que eles queriam que Jesus tocasse as crianças?
R: Para abençoá-las e orar por elas.
P2: 0 que se deve fazer para receber o reino do céu como uma criança?
R: Recebê-lo com dependência, confiança, simplicidade - sem nenhuma
questão/dúvida.
10.17-31
P1 vs 17-31: Qual foi a resposta para a pergunta do jovem “0 que devo fazer para
conseguir a vida eterna”?
R: Obedecer a todos os mandamentos.
P2: Por que Jesus mandou o jovem distribuir a sua riqueza?
R: Porque o jovem dava mais atenção a ela do que a Jesus.
P3: Por que o jovem ficou triste?
R: Porque ele não queria deixar/renunciar a sua riqueza. (Não porque era rico.)
P4 vs 24-31: Por que Jesus disse que era difícil um rico entrar no reino de Deus?
R: Porque eles dão muita importancia a sua riqueza.
P5: Quão difícil é para o rico entrar no Reino de Deus?
R: Muito difícil - mais difícil do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha
(ou outra figura utilizada).
P6: Como pode um rico ser salvo?
R: Deus pode fazê-lo, para Deus tudo é possível.
P7: Explique como alguém recebe mais irmãos, pais, etc.
R: Outros crentes se tornam como/tão perto como irmãos, pais, etc.
P8: Por que eles serão perseguidos?
R: Porque são seguidores de Cristo.
P9: Explique o v 31.

R: Aqueles que são considerados importantes agora serão insignificantes (no
futuro) e aqueles que são considerados insignificantes serão importantes.
10.32-34
P1: Por que os que seguiam Jesus sentiam medo?
R: Com o que poderia acontecer em Jerusalem (não tinham medo de Jesus).
P2: 0 que acontecerá com Jesus/Filho do Homem?
R: Vão zombar dEle, cuspir e bater nEle e matá-Lo. Depois de 3 dias Ele voltará
à vida.
P3 (Se a tradução não for específica): Quem é o Filho do Homem?
R: Jesus.
10.35-45
P1: Por que Tiago e João queriam se sentar à direita e à esquerda de Jesus quando
Ele se tomasse o glorioso rei?
R: São os dois lugares de maior honra.
P2: 0 que Jesus queria dizer com “beber o cálice” (a não ser que já tenha sido
adaptado).
R: Experimentar as mesmas dores e sofrimentos de Jesus.
P3: Qual foi a resposta de Jesus ao pedido de Tiago e João para sentarem-se perto
de Jesus no céu?
R: Não cabe a Jesus conceder essa honra, mas ao Pai.
P4: Por que os outros dez discípulos ficaram zangados com Tiago e João?
R: Porque eles pediram os dois únicos lugares de honra para eles e não sobrava
nenhum para os outros dez discípulos.
P5: Segundo Jesus, quem vai receber as maiores honras?
R: Os que servirem aos outros, como Jesus faz.
10.46-52
P1: Qual era o parentesco entre Jesus e Davi?
R: Jesus era o (prometido) descendente de Davi (não filho).
P2: Por que Ele curou Bartimeu?
R: Bartimeu tinha fé em Jesus/Jesus tinha poder para curá-lo.
11.1-10
P1: Por que as pessoas estendiam suas capas e espalhavam ramos no caminho?
R: Para ornamentar o caminho e assim honrar a Jesus.
P2: 0 que eles esperavam da vinda de Jesus?
R: Que Jesus seria rei aqui na terra como Davi tinha sido.

11.11-14 (veja 11.20-25)
11.15-19
P1: Por que Jesus expulsou os vendedores?
R: Jesus sabia que eles estavam desagradando a Deus porque eles estavam
usando a casa de Deus de maneira errada.
P2: Como Jesus mostrou que o que eles estavam fazendo era errado?
R: Ele citou o trecho do Velho Testamento que apresenta a maneira correta de se
usar o templo.
P3: 0 relato diz que o povo estava admirado com os ensinamentos de Jesus. Então
por que os sacerdotes e professores da Lei tinham medo?
R: Porque o povo estava seguindo a Jesus e eles tinham medo de perder a
posição/emprego deles.
11.20-25
P1: 0 que Jesus esperaria que os Seus discípulos aprendessem com o que Ele havia
feito à figueira?
R: Que Ele tinha grande/tremenda autoridade e que se a eles fosse dada
autoridade sobre alguma coisa, eles poderiam reivindicar (pedir) a Deus o
poder sobrenatural para cumprir a tarefa.
P2: 0 que Jesus queria que Pedro aprendesse com aquela maldição sobre a
figueira?
R: Quando orar 1) Ore com fé. 2) Ore perdoando os que o ofenderam.
P3: Que atitudes Jesus disse que são importantes na oração?
R: Fé e perdão.
11.27-33
P1: Por que os lideres judeus queriam saber de onde Jesus havia recebido Sua
autoridade?
R: Eles queriam usar a resposta de Jesus contra Ele próprio.
P2: Por que os lideres judeus não responderam as perguntas de Jesus?
R: Eles teriam que reconhecer que João Batista foi enviado por Deus ou então
seriam criticados pelo povo. Eles não queriam nem uma coisa nem outra.
12.1-12
P1: 9 que retrata/representa esta parábola?
R: E a história de Deus e o Seu relacionamento com o povo judeu.
P2: Por que os judeus esperaram para prender Jesus?
R: Porque eles sabiam que Jesus contou a parábola contra eles.

P3: Quem são os empregados na parábola?
R: São os profetas.
P4: 0 que significa a citação dos vs 10 e 11?
R: Aquele (Jesus) que os judeus rejeitaram é o fundamento do Reino de Deus.
12.13-17
P1 vs 13-14: 0 que os Fariseus e os Herodianos disseram sobre Jesus?
R: Ele era honesto, não se importava com a opinião dos outros, não julgava pelas
aparências e ensinava a verdade sobre a vontade de Deus.
P2 v 15: Por que eles falaram assim?
R: Eles queriam agradar a Jesus, para que Ele se descuidasse e caisse na
armadilha que estavam preparando.
P3: De que modo a pergunta deles era uma armadilha?
R: Porque se Ele dissesse
(1) não pago - o governo estaria contra Ele.
(2) pago - Ele perderia a popularidade que tinha diante do povo.
(Note: Se esta questão não for respondida satisfatoriamente, então pergunte P4.)
P4: Jesus disse que deveriam pagar o imposto?
R: Sim.
P5: 0 que significa “dar ao Imperador o que é do Imperador”?
R: Significa que se o Imperador fez as moedas que estão em circulação e são
usadas para negócios oficiais como pagar impostos, então o Imperador tem
direito de cobrar impostos.
12.18-27
P1 vs 18-23: Por que os Saduceus fizeram a afirmação (v 18) e contaram a
história?
R: Para mostrar que a crença na ressurreição era uma estupidez.
P2 vs 24-27: Por que os Saduceus estavam errados?
R: Porque eles não conheciam nem as Escrituras nem o poder de Deus.
P3: Por que Jesus citou Moisés?
R: Para mostrar que os mortos voltarão a viver - seus corpos estão mortos mas
seus espíritos vivem.
Abràão, Isaque e Jacó morreram muito tempo antes de Moisés viver, mas Deus
disse a Moisés que era Deus deles. Portanto, os espíritos deles estavam/estão
vivos.
12.28-34

P: Jesus disse (v 34) que aquele homem não estava longe do reino de Deus. O
que significa isto?
R: Que ele estava quase pronto para aceitar a direção de Deus na vida dele.
12.35-37
P: O que Jesus queria ensinar quando citou a Escritura (v 36)?
R: Que Cristo seria maior do que Davi.
12.38-40
P1: Por que Jesus disse para ter cuidado com os Professores da Lei que faziam
estas coisas?
R: Porque os Professores da Lei que assim proceder são vaidosos e gananciosos.
P2: Que atitude dos Professores da Lei Jesus estava condenando?
R: Orgulho espiritual, ganância, hipocrisia.
12.41-44
P1: 0 que Jesus queria ensinar aos seus discípulos quando disse que a viúva “deu
mais que os outros”?
R: Ao contrário daqueles que julgam pela aparência, Deus vê o coração e a
verdadeira motivação das ofertas. A oferta da viúva “custou” mais a ela do
que a dos outros. [Se a resposta não for adequada, pergunte P2 e P3.]
P2: A viúva depositou mais dinheiro que o rico?
R: Não.
P3: Então por que Jesus disse que ela deu mais do que o rico?
R: Ela tinha muito pouco mas deu tudo que tinha (atitude sacrificial).
13.1-37
P1 vs 1-6: Com que os discípulos deveriam tomar cuidado?
R: Que não fossem enganados por aqueles que dissessem que eram o Messias.
P2 vs 7-8: Por que Jesus contou a eles todas as coisas que ainda iriam acontecer?
R: Para que eles ficassem sabendo que essas coisas são os primeiros sinais da
segunda vinda do Messias.
P3 vs 9-13: Jesus contou a eles as coisas que vão acontecer com os cristãos nos
dias anteriores a Sua segunda vinda. Como resultado do que falou, que atitude
Jesus espera dos seus discípulos em relação a esses sofrimentos?
R: Que eles estejam preparados e fiquem firmes até o fim.
P4 vs 14-20: A quem eles devem temer (v 14)?
R: “O grande terror” que estará onde não deve estar (templo).

P5: O que eles devem fazer?
R: Fugir de lá imediatamente.
P6 vs 21-23: Por que não devem acreditar quando alguém disser “olhem, o
Messias esta aqui”?
R: Aparecerão muitos falsos cristos e falsos profetas tentando confundir o povo
de Deus.
P7 vs 24-27: 0 que acontecerá antes da vinda do Filho do Homem?
R: Veja vs 24-25.
P8: O que fará o Filho do Homem?
R: Enviará anjos para reunir todos os escolhidos de todo o mundo.
P9 vs 28-31: 0 que devemos aprender da lição da figueira?
R: Uma nova estação está chegando.
PlO: Por que Jesus utilizou esta ilustração da figueira?
R: Que devemos observar as coisas que Ele falou que iriam acontecer; que o
tempo (época) da sua vinda está perto.
P11 vs 32-37: Por que devemos vigiar?
R: Porque nós não sabemos quando Cristo irá voltar.
P12: Nesta ilustração, o que representa o chefe da casa?
R: Jesus.
P13: Quem sabe quando Jesus voltará?
R: Somente o Pai.
P14: Por que nós não devemos ser como os empregados que dormem?
R: Porque não estaremos preparados para a vinda de Jesus.
14.1-2
P: Por que os Judeus queriam matar Jesus?
R: Esta pergunta é para verificar se o contexto foi bem entendido, e também, se
alguma idéia errônea se infiltrou.
14.3-9
P1: 0 que Jesus disse que a mulher fez?
R: “Ela veio perfumar o meu corpo para o meu enterro” (v 8).
P2: 0 que os outros pensaram sobre o que ela fez
R: Que ela estava desperdiçando o perfume (v 4).
14.10-11

P: O que Judas queria ganhar traindo a Jesus?
R: Mesma finalidade que em 14.1-2 — verificar se foi entendido.
14. 12-16
P1: 0 que eles faziam neste dia religioso?
R: Eles comiam uma refeição e sacrificavam o carneiro da páscoa.
P2: Por que eles sacrificaram o cordeiro/carneiro?
R: (Somente quando informados pelo texto) Eles se lembravam de quando Deus
libertou os seus ancestrais do Egito.
14.17-21
P: Por que os discípulos ficaram tristes com o que Jesus disse?
R: Porque eles acharam difícil de acreditar que um dos discípulos pudesse trair
Jesus.
14.22-25
P: O que representam o pão e o cálice?
R: O corpo e o sangue de Cristo.
14.26-31
P1: Na citação (v 27), quem é o pastor, quem são as ovelhas e quem vai matar, i.e.
quem é “Eu”?
R: Jesus, os discípulos, Deus, respectivamente.
P2: Por que Jesus pensava que todos os discípulos iriam deixá-Lo?
R: Jesus sabia que estava profetizado nas Escrituras.
P3: 0 que os discípulos pensaram sobre estas coisas?
R: Todos negavam que isto iria acontecer, especialmente Pedro.
14.32-42
P1: Por que Jesus sentiu necessidade de orar?
R: Porque Ele estava muito triste e aflito com o futuro.
P2: Os três discípulos sentiram a mesma necessidade?
R: Não, eles estavam dormindo.
P3: O que Jesus pediu em sua oração?
R: Que o Pai O livrasse do que estava para acontecer - mas se fosse da vontade
do Pai, Ele obedeceria.
P4: Por que Jesus disse a Pedro para vigiar e orar?
R: Para que Pedro resistisse à tentação.

P5 v 42: Para onde Jesus estava indo?
R: Jesus estava indo ao encontro daqueles que vinham prendê-Lo (i.e. Ele NAO
estava fugindo).
14.43-52
P1: Por que Judas beijou Jesus?
R: Era um sinal para mostrar quem era Jesus aos que vieram prendê-Lo.
P2: Por que todos os discípulos abandonaram Jesus.
R: Eles estavam com medo. Aconteceu exatamente como Jesus havia predito.
14.51-54
P: Por que Pedro seguiu a distância?
R: Ele estava com medo.
14.55-59
P: Por que as testemunhas se contradiziam/não concordavam entre si?
R: Porque eram falsos testemunhas.
14.60-61
P: Por que Jesus não respondeu?
R: A pergunta foi feita para mostrar que Jesus era culpado.
14.62-65
P1: Qual foi o motivo da condenação de Jesus?
R: Eles diziam que Jesus haviam blasfemado.
P2: Sob que alegação?
R: Jesus alegava que era o Messias e portanto alegava ser igual a Deus.
14.66-72
P1: Por que Pedro negou Jesus?
R: Ele estava com medo de ser preso também.
P2: Por que Pedro chorou?
R: Pedro se lembrou que Jesus havia dito que ele iria negá-Lo. Pedro ficou triste
com o que fizera, pois aconteceu justamente no momento em que ele estava
tão certo que não negaria Jesus.
15.1-5
P: Por que Jesus não respondeu?
R: Veja 14.60-61, é a mesma espécie de pergunta.
15.6-15

P1: Por que Pilatos queria libertar Jesus?
R: Porque ele sabia que os Judeus sentiam inveja/ciumes de Jesus.
P2: Por que o povo queria que Barrabás fosse libertado?
R: Porque os sacerdotes atiçaram o povo para pedirem a Pilatos que libertasse
Barrabás.
15.16-20
P: Por que os soldados procederam assim com Jesus?
R: Eles vestiram Jesus com uma capa e puseram uma coroa na cabeça dEle para
pretender/fingir que Jesus era Rei e zombaram de Jesus para humilhá-Lo.
15.21-32
Por que eles ofereceram a Jesus vinho misturado com mirra?
R: (Talvez seja necessária uma informação explicita) Para que Ele não sentisse
dores.
P2: Por que eles escreveram “O Rei dos Judeus” sobre Jesus?
R: Esta era a acusação - Ele alegava que era Rei dos Judeus.
P3: Por que Ele não desceu da cruz?
R: Ele sabia que Deus queria que Ele ficasse na cruz (ou outra resposta; mas
NÃO porque não podia!)
15.33-41
P1: Por que a cortina se rasgou em dois pedaços?
R: O caminho para Deus agora estava aberto -(talvez sejam necessárias mais
informações).
P2: Por que o centurião (oficial do exército) disse “De fato este homem era Filho
de Deus”?
R: (Tentamos encontrar algumas idéias erradas) respostas como: Quando ele viu
como Jesus sofreu e que sua morte foi tão emocionante, ele pensou que Jesus
não era um homem comum.
15.42-47
P1: Quem era José, da cidade de Arimatéia?
R: Veja v 43: NÃO era o marido de Maria, mãe de Jesus.
P2: Por que José queria o corpo de Jesus?
R: Ele era um crente; ele queria enterrar Jesus.
16.1-5
P: Por que as mulheres estavam assustadas, apavoradas e tremendo?
R: 1. Elas ficaram surpresas porque alguém havia removido a pedra.

2. Um moço estava sentado ao lado do túmulo.
3. Jesus havia desaparecido.
16.6-8
P: Por que Jesus não estava lá?
R: Ele foi levantado dentre os mortos/ressuscitou.
16.9-11
P: Por que os discípulos não acreditaram que Jesus havia ressuscitado?
R: Porque eles eram muito teimosos para acreditar na ressurreição.
16.12-18
P: Por que o evangelho deve ser pregado/anunciado ao mundo inteiro?
R: É uma ordem de Jesus. O mundo todo deve ter a oportunidade de ouvir o
evangelho.
16.19-20
P1: Qual é o significado de Jesus estar sentado do lado direito de Deus?
R: E o lugar mais importante/lugar de autoridade.
(Resposta do tradutor - Deus, o Pai, reconheceu que a missão do Filho como
Messias estava realizada e o coloca no seu devido lugar.)
P2: Como o Senhor ajudava os discípulos?
R: Eles utilizavam o Seu nome/autoridade.
P3: Para que propósito/finalidade servem os milagres?
R: Eles confirmam a mensagem de Jesus que os discípulos estavam proclamando.

